Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting De Draad

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 9 8 7 2 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Spoorlaan 444 5038 CH Tilburg

Telefoonnummer

0 1 3 5 8 3 9 9 9 9

E-mailadres

dedraad@contourdetwern.nl

Website (*)

www.dedraadmagazine.nl

RSIN (**)

8 0 6 2 4 1 5 6 1

Actief in sector (*)

Welzijn - Veerkracht en weerbaarheid
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

3 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Marlies Bodewus

Secretaris

Marlies Bodewus (interim)

Penningmeester

Jan Kerkhofs

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting De Draad heeft als doel:
- Het bevorderen van maatschappelijke zelf- en samenredzaamheid, en activering van
bewoners van de gemeente Tilburg. Dit wil de stichting bereiken door het uitgeven van
een magazine waarin aandacht is voor maatschappelijk relevante thema’s. De artikelen
in de Draad hebben als doel mensen te verbinden, te activeren en samen te brengen.
Verder is er ruimte voor voorlichting aan ouderen in Tilburg.
- De samenwerking met andere Tilburgse organisaties, die in hun werkzaamheden
dezelfde of verwante doelstellingen nastreven, in te zetten voor het behalen van het
onder punt één benoemde doel.
- De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft derhalve niet als doel uitkeringen te
doen aan haar oprichters of anderen, die verantwoordelijk zijn voor het goed
functioneren van de stichting. De stichting kan wel ten behoeve van haar
werkzaamheden betalingen doen aan personen die de uitvoerende werkzaamheden
doen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Als kompas en wegwijzer in het sociaal domein is de Draad een relevant platform dat
mensen inspireert, activeert en samenbrengt op maatschappelijke thema’s. Waar
iedereen die dat nodig heeft informatie vindt waarmee hij mee kan blijven doen, of
waarmee hij anderen juist kan helpen aangehaakt te blijven. De Draad zoekt mensen
op, brengt ze in beweging, en vertelt hun verhaal. Met de Draad maken we impact
door op een laagdrempelige manier een groot aantal oudere inwoners van Tilburg te
bereiken die (nog) niet altijd even digitaal vaardig zijn. Door actuele thema’s op het
terrein van het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid op toegankelijke wijze
onder de aandacht te brengen, leveren we een bijdrage aan het langer Fijn Thuis
kunnen wonen van onze inwoners.
De Draad verschijnt vijf keer per jaar en wordt huis-aan-huis bezorgd bij circa 36.000
adressen van 60+-ers in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout en in de nabije toekomst
Biezenmortel. 1.000 exemplaren zijn gratis verkrijgbaar via circa 250 distributiepunten.
De Draad is een unieke formule in de Tilburgse bladenwereld dat burgers,
maatschappelijke instellingen, gemeente en cliëntorganisaties in Tilburg samenbrengt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van Stichting De Draad bestaan uit een subsidie van de gemeente
Tilburg, bijdragen van aan de stichting verbonden participanten (instellingen met een
maatschappelijke achtergrond), advertentieopbrengsten en vrijwillige
abonnementsgelden.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan het vijf maal per jaar uitbrengen van een
magazine met maatschappelijke informatie dat aan huis wordt bezorgd bij circa 33.000
adressen van 60+ ers in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. In de nabije toekomst
zal Biezenmortel hieraan worden toegevoegd. Daarnaast zijn 4.000 exemplaren gratis
verkrijgbaar via 250 distributiepunten.
De Draad is een unieke formule in de Tilburgse bladenwereld dat burgers,
maatschappelijke instellingen, gemeente en cliëntenorganisaties in het
verspreidingsgebied samenbrengt. De stichting heeft geen winstoogmerk. Positieve
reserves worden aangehouden ten behoeve van de doelstelling en continuïteit van de
stichting.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een
vergoeding voor gemaakte kosten. De stichting heeft geen werknemers in dienst maar
wordt gefaciliteerd door Stichting ContourdeTwern te Tilburg.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2021 kwam magazine De Draad 5 keer uit in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout,
met als belangrijkste kenmerken:
- 40 pagina’s fullcolour
- gedrukt op kwaliteits kringlooppapier
- in een oplage van 37.500 stuks
In 2021 is gekozen voor de volgende themanummers:
editie 1. Een Nieuw Begin
editie 2. Naar Buiten
editie 3. In de buurt
editie 4. Tilburg Toegankelijk
editie 5. Net iets anders

dedraadmagazine.nl/wp-content/uploads/2022/06/Algemeen-Jaarverslag-De-Draad-2021.pdf
Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

3.940

€

+
€

29.537

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

39.546

+
€

29.720

30.773

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

9.826

Totaal

€

39.546

32.527

+
€

30.773

2.990

€

39.546

€

+
€

€
35.606

29.720

+
€

32.527

€

1.754

€

32.527

+

+

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en de passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of uitgaafprijs.
Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Indien noodzakelijk wordt op vorderingen een voorziening
voor het risico van oninbaarheid in mindering gebracht.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. Baten worden verantwoord in het jaar
waarin deze zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn geworden.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

34.699

€

35.193

Subsidies van overheden

€

46.680

€

45.796

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

€
€

46.680

+

45.796

€
€

0

+

+
0

+

+

€

81.379

€

80.989

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

68.619

€

68.578

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

13.813

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

13.635

82.432

€

82.213

-1.053

€

-1.224

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

dedraadmagazine.nl/wp-content/uploads/2022/06/jaarrekening-De-Draad-2021-def-1.pdf

Open

